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Datum	10 oktober 2011 
Onderwerp Coördinatiebesluit vergunningen Ruimte voor de Lek 

Geachte heer De Vries, ?s,fi4 

Voor het project Ruimte voor de Lek is, op verzoek van de Programmadirectie 
Ruimte voor de Rivier, op 27 juni 2011 door de Provinciale Staten van de 
provincie Utrecht het coordinatiebesluit genomen om vergunningen gecoordineerd 
in procedure te brengen. Het gaat in de eerste fase van het project om het 
gecoordineerd in procedure brengen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), de 
Watervergunning en de Ontgrondingenvergunning. 

Op 8 september 2011 is de Ontgrondingenvergunning door de realisator, 
Rijkswaterstaat Realisatiegroep West in opdracht van mij, aangevraagd. De 
realisator en het bevoegd gezag zijn daarover in gesprek. Het uitgangspunt in dit 
overleg is, dat Rijkswaterstaat het project als een "Design & Construct" contract 
wil aan besteden. Dit is te herleiden tot de behoefte van de realisator om ruimte 
voor optimalisaties te houden in de uitvoeringsfase. Zodat de aannemer 
mogelijkheden behoudt om het ontwerp, de (transport)logistiek en de planning te 
optimaliseren. Deze optimalisatiemogelijkheden vertalen zich in een goedkopere 
realisatie, waarbij hinder zo veel mogelijk geminimaliseerd is. De aannemer kan 
veel concreter aangeven hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor 
belanghebbenden meer duidelijkheid krijgen. 

Door de realisator en het Bevoegd Gezag wordt op dit moment in gezamenlijke 
inspanning gewerkt aan een ontgrondingenvergunning op hoofdlijnen, waarbij de 
aannemer te zijner tijd werkplannen in moet dienen bij het bevoegd gezag. Er 
bestaat echter op dit moment een kans dat deze oplossingsrichting niet tot een 
bevredigende oplossing leidt. In dat geval kom ik graag in goed overleg tot de 
keuze deze vergunning niet als hoofdvergunning in procedure te brengen. 
Knelpunt is echter dat op dat moment de proceduretijd voor de aanpassing van 
het bovengenoemde coordinatiebesluit op het kritieke pad van de planning komt 
te liggen, waardoor vertraging in de realisatie van het project kan ontstaan.
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In overleg met het bevoegd gezag stel ik u daarom voor het coördinatiebesluit 
zodanig aan te passen dat de fasering vervalt. In het kader van Ruimte voor de 
Rivier zijn elders vergelijkbare coördinatiebesluiten zonder fasering genomen. 

Ik ben graag bereid tot een mondelinge toelichting. Voor meer informatie kunnen 
uw medewerkers contact opnemen met mevrouw. A.W. Hesselink (06-55830729), 
omgevingsmanager van de realisator. 

De STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
Namens deze, 

De Hoofdingenieur-Directeur 
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 

Datum 
10 oktober 2011 

Ons kenmerk 

Ir.
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